Nieuwsbrief September 2020.
Badminton in coronatijd.
De afgelopen weken hebben we veel vragen gehad over de training en competitie vanwege het coronavirus.
Het is voor ons allemaal een spannende tijd en we hebben slechts beperkt inzicht in de ontwikkeling van het
virus. We willen graag een oproep doen tot solidariteit. Om ervoor te zorgen dat iedereen onbezorgd, met
vertrouwen én plezier kan badmintonnen, vragen wij iedereen om met respect naar elkaar met inachtneming
van de huidige regels naar de sporthal te komen om te badmintonnen en te spelen. Houd dus rekening met
elkaar, zowel op als naast de badmintonbaan. Allemaal zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig en
plezierig verloop van de badmintoncompetitie. Zie: https://meppelermeppers.nl/wedstrijden-in-nieuwe-tijden/

Woensdag 4 november 2020 Algemene Ledenvergadering.

Om meer ruimte te hebben voor de 1,5 meter regel dit jaar in de kantine van sporthal Koedijkslanden,
Stel de vraag die je altijd al had willen stellen. Badminton en Corona? Hoe staan we er financieel voor?
Laat je betrokkenheid zien bij jouw vereniging of die van je kind(eren).
Woensdag 4 november, aanvang 20.00 uur, kantine sporthal Koedijkslanden.

Rabobank Club Support.

Meppeler Meppers doet ook dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport.
Jouw stem is geld waard! (vorig jaar ruim € 500,-) Kunnen wij rekenen op die van jou?
Kijk op Rabobank.nl/clubsupport of de Rabo App.
Stemmen is mogelijk van 5 tot en met 25 oktober 2020. DOEN !!!!!

Grote Club actie.

Heb je al loten verkocht? De opbrengst is bestemd voor de jeugdcommissie.

50 jaar Badmintonclub Meppeler Mepper, 1970-2020.

Alle festiviteiten die in 2020 geannuleerd zijn schuiven we een jaar op. Leden die zich hadden opgegeven voor
de reünie, buffet en feestavond hebben hiervan persoonlijk bericht ontvangen.

8 oktober aanwezig in sporthal Het ERF.
Donderdag 8 oktober komt Dolf Venema in sporthal Het ERF met allerhande badminton spullen. Rackets,
zaalschoenen, grips, een nieuw bespanning, enz. Heb je iets nodig, kom dan langs tussen 19.30 en 21.00 uur.
Alle wedstrijden, uitslagen, standen en nog veel meer op onze website: https://meppelermeppers.nl/
Aanmeldingen: Daina Jakobs, Jesper Storimans, Erik Jan Vos
Afmeldingen: Justin de Vries, Desny Paasman
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